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بثّالشکویدرشعرشهریار


يداهلل نصراللهي مهدی رمضاني
چکيده
بثّالشکوی نوع ادبي جهاني است كه محتوای آن در میان ادبیات تمامي ملل ،مشترك و تاريخچه آن به امتداد عمر
بشريت ،طوالني است .چون در بثّالشکوی شاعر از عواطف خود سخن ميگويد ،از نظر ماهیت جزو ادب غنايي و به
شدت از روحیات و شرايط زندگي شاعر متأثر است .در متن و بطن آثار نگارين شهريار ،موضوعات و مضامین مختلفي
وجود دارد ،كه از جملۀ آنها ميتوان به گاليهها و شکايات مختلف با بسامد باال اشاره كرد .تنوع و تعدّد اين شکوائیهها به
حدّی است كه خواننده را برای كشف علل آن برميانگیزد و اين پرسش را در ذهن ايجاد ميكند كه آيا گاليههای شهريار
از غوغا و غلیان دروني وی نشئت يافته يا انگیزه ديگری در آن دخالت داشته است .در نوشتۀ حاضر ،سعي بر آن بوده
است كه با بازخواني دقیق اشعار فارسي شهريار و بهرهگیری از شیوۀ استقرايي ،همه شکوائیات ايشان تحلیل شود .حاصل
پژوهش نشان ميدهد ،شهريار با سرودن انواع گاليههای شخصي ،عرفاني ،فلسفي ،اجتماعي ،سیاسي و در برخي مواقع
تلفیقي از چند نوع مذكور ،در قالبهای شعری مختلف اعم از كالسیک و نیمايي ،بر تارك ادبیات معاصر ايران
ميدرخشد .از مهمترين علل بسامد شکوائیههای شهريار ميتوان به شکست عاطفي ،حوادث ناگوار زندگي و رقتطبع
ايشان اشاره كرد.
واژهها :شهريار ،بثّالشکوی ،احساس ،شعر فارسي ،ويژگي گاليهها
کليد 

.1مقدمه
انواع ادبي در میان ملل مختلف با توجه به كاركرد آن ،به اصلي و فرعي(روبنايي) تقسیم ميشود؛ برای نمونه ،تراژدی و اساساً
دراما در تمدن يونان و روم و بعدها غرب ،نوع اصلي به شمار ميرفت؛ امّا در ايران چنین نبود؛ يا اينکه مفاخره و مرثیه ،در نزد
اعراب دورۀ جاهلیت نوع اصلي بودند ،ولي در ادبیات فارسي ،به ترتیب ،جزو ادب حماسي و غنايي محسوب ميشوند .همچنین
است نوع فرعي بثّالشکوی كه «از نظر ماهیت جزو ادب غنايي است؛ چراكه شاعر در آن از احساسات و عواطف خود سخن
ميگويد» (شمیسا .)612 :3131 ،حال آنکه قدما بثّالشکوی را نه تنها جزو انواع ادبي به شمار نميآوردند ،بلکه به صورت
موضوعى غیرمستقل ،ضمن صنعتِ بديعى كالم جامع مورد بحث قرار دادهاند .كالم جامع ،كالمى است كه شاعر در آن ،حکمت،
موعظه و شکايت از روزگار و مسائلى از اين دست را بیان كند (وطواط 33 :3126 ،؛ رادوياني3191 ،م.)313 :
 استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران( .مسؤول مکاتبات)
 دانشجوی كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران.
تاريخ وصول3116/2/31 :

y_sasr@yahoo.com
mehdi.ramazani85@gmail.com

تاريخ پذيرش3111/1/61:
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بثّالشکوی ،مقتبس از قرآن است؛ مشتقات «شکو ،شکا» (= شکوه و شکايت كرد)  6بار و در  6آيه ،و واژۀ «بثّ»  -به معنى
پراكندهساختن (جرجانى ،ذيل واژه)؛ آشکاركردن راز و اندوه سخت(دهخدا ،ذيلواژه) -و مشتقات آن  1بار و در  1آيه از قرآن
كريم (عبدالباقى ،ذيل واژههای بثّّ ،اشکوا و تشتکى) آمده است ،اما تعبیر «اَشکوا» (شکوه و شکايت مىبرم) تنها در يک آيه ،در
كنار «بثّ» (بثّى) ذكر شده است و بثّ شکوی يا بثّالشکوی را به ذهن متبادر مىسازد« :قالَ اِنَما اَشْکوا بثّى وَ حُزْنى اِلَى اللّهِ وَ
اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ ماال تَعْلَمُونَ[ :يعقوب(ع) خطاب به فرزندان خود] گفت :من اندوه و درد دلِ خويش به خداوند باز مىگويم و از
لطف بیکران خدا چیزی مىدانم كه شما نمىدانید» (يوسف .)32/بىگمان ،تقارن تعبیر «اشکوا» با واژۀ «بثّ» در اين آيه ،الهامبخش
شاعران در بیان شکوه و شکايت و موجب ظهور و تعبیر ادبى و شاعرانۀ بثّالشکوی شده است؛ در واقع ،بثّالشکوی در اصطالح
ادبي «شعری است كه ناكاميها ،رنجها ،نومیدیهای شاعر را بیان ميكند و آالم فکری ،روحي و اجتماعي او را شرح ميدهد.
بنابراين ،چنین اشعاری حاوی مضامیني چون شکايت از روزگار ،سرنوشت ،مردم زمانه ،سختيهای زندگي ،ارباب قدرت و جزو
اينهاست» (ياحقي 1 :3139 ،؛ عباسپور.)661 :3112 ،
شعر شکوايي فارسي از قرن سوم آغاز شده است و در آثار بازمانده از نخستین سرايندگان پارسيگوی ،چون رودكي ،بوشکور
و كسايي به نمونههايي از آن برميخوريم .شايد كهنترين نمونۀ اين نوع ،قصیدۀ دندانیّه رودكي باشد« .بثّالشکوی در شعر
شاعران قرن ششم به دلیل تحوالت فکری ،سیاسي و اجتماعي روزافزون عهد سلجوقي نمود بیشتری داشت» (صفا.)122 :3122 ،
شکوايیه صرفاً منحصر به متون منظوم نیست؛ «در زمینه نثر هم چند رساله در بثثّالشثکوی و نفثة المصةور در دسثت اسثت.
بثّالشکوی گاهي با مفاخره آمیخته است و شاعر از خود تمجید ميكند و گاهي صورت مدافعثه دارد؛ يعنثي كسثي كثه در مظثان
اتهام قرار گرفته است ،ضمن شکايت از ابنای روزگار ،از خود دفاع ميكند؛ مثل رساله «شکویالغريب عناالوطان» كه عینالقضثاۀ
همداني چند ماه قبل از كشتهشدن در زندان بغداد به عربي نگاشت و در آن خطاب به علمثای عصثر ،برخثي از نکثات عرفثاني و
فلسفي را در آثار خود كه باعث سوءتفاهم شده بود ،شرح داد و از دشمنان و حاسدان خود گله كرد» (شمیسا.)651 :3131 ،
در تالش برای پیگیری پیشینۀ اين جستار ،غیر از چند مقاله مختصر ولي مفید ،مانند «بثّالشثکوی در شثعر خاقثاني»(طالبیثان،
« ،)3116بثّالشکوی چیست؟» (ياحقي« ،)3139 ،مقايسۀ تحلیلي مباني فکری سثبک شثکوائیههثای انثوری و خاقثاني» و «نقثد و
بررسي شکوائیههای سیاسي در شعر قرن ششم» (واحد و نوری باهری )3110 ،و چند ديدگاه بسیار مجمثل در كتبثي مثثل «شثعر
فارسى در عهد شاهرخ«(يارشاطر« ،)3119 ،فنون بالغت و صناعات ادبى« (همايي« ،)3121 ،شعر و ادب فارسى« (موتمن،)3129 ،
«شعر بىدروغ شعر بىنقاب« (زرينكوب )3121 ،و «انواع ادبى» (شمیسا )3131 ،هیچ پژوهش كاملي انجام نگرفته است.

.2بحث
با عنايت به اينکه بثّ الشکوی از نظر ماهیت جزو ادب غنايي است ،قدرت و ضعف رقّت شاعر در تعدّد و كیفیت آن تأثیر مستقیم
دارد؛ همچنین نوع نگرش شاعر نسبت به جهان نیز از ديگر عوامل مهم در اين نوع ادبي است؛ مثالً نوع نگاه عارفي ماننثد مولثوی
كه پیرو مکتب خوشباشي است و معتقد به:
اسثثثتن ايثثثن عثثثالم ای جثثثان غفلثثثت اسثثثت

هوشثثثیاری ايثثثن جهثثثان را آفثثثت اسثثثت
(مولوی)1222/3 :3123 ،

با شاعری مانند شهريار كه از هر حادثهای ولو كوچک متأثر ميشود متفاوت است .شهريار از معدود شاعراني است كه
ديوانش آيینه تمامنمای زندگي پرفرازونشیب شخصي و مبیّن احساسات وی است .با تورقّي در آثار نگارين شهريار بهويژه در
فهرست ديوانش ،از جمله عناصری كه نظر خواننده را به خود جلب ميكند بسامد يأس ،نامیدی ،غم و شکايت در عناوين
قالبهای مختلف ايشان است .تنوع و تعدّد اين شکوايیهها و گاليهها به حدّی است ،كه خواننده را برای كشف علل آن كنجکاو
ميكند.
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تقسیمبندی «بثّالشکوی» اغلب بر اساس محتوا و موضوع و در برخي موارد بر اساس لحن گفتار صورت ميگیرد .برخي از
محققان ،حبسیهها را در شمار بثّالشکوی قرار دادهاند ،با اين توجیه كه سرايندۀ حبسیه نیز از رنجها و ناكاميهای خود در زندان
شکوه مىكند؛ مثل حبسیات مسعود سعد و خاقانى در روزگاران گذشته و حبسیههای ملکالشعرای بهار در روزگار ما
(محجوب .)252 :3150،برخى نیز كوشیدهاند تا اشعاری را كه شاعران در مصائب و آالم خويش ،اعم از فردی و اجتماعى
سرودهاند ،به مرثیه ملحق سازند و بدينسان بثّالشکوی را گونهای مرثیه به شمار آورند (زرينكوب .)310 :3155 ،اين نوع
تقسیمبندیها ،نسبي و حتماً توأم با تسامح و تساهل است؛ چراكه روحیه و شرايط زندگي شخصي در سرودن بثّالشکوی نقش
تعیینكننده دارد و بالطبع از شخصي به شخص ديگر متفاوت است .در مجموع ،صاحبنظرانِ اين حوزه «بثّالشکوی» را اغلب از
منظر موضوع و محتوا و نه لحن ،بر پنج نوعِ مستعمل  .3فلسفي  .6عرفاني  .1شخصي  .9اجتماعي  .5سیاسي (ياحقي)11 :3129 ،
تقسیم كردهاند .حال آنکه در آثار شهريار ،گاليه هايي وجود دارد كه نه با لحن جدی ،بلکه توأم با زبان طنزآمیز و مطايبه است و
در قالب هیچكدام از اين تقسیمها قرار نميگیرد .همچنین انواع گاليهها در شعر ايشان ،چنان در تار و پود هم تنیدهاند كه تفکیک
آنها كاری بس دشوار است و اين امر در گاليههای سیاسي و اجتماعي نمود بیشتری دارد .هرچند هرگونه تقسیمبندی خالي از
اشکال نخواهد بود ،ميتوان شکوايیههای شهريار را با تساهل در چارچوب ذيل نشان داد.
بثّالشکوایاجتماعي :گاه شاعر به دلیل تطابق نداشتن جامعۀ آرماني خود با جامعهای كه در آن زندگي ميكند و وجود
نابرابریهای اجتماعي ،انحطاط فرهنگي ،ناداني ،فساد اقتصادی ،بيبندوباری برخي از اقشار و غیره ،از وضع موجود گاليه ميكند.
شهريار از جمله شاعراني است كه هر جا فرصتي يافته ،جامعه خود را از اين منظر نقد و بررسي و در برخي موارد از آن گاليه
كرده است .برخي از عناوين شکوايیههای اجتماعي شهريار عبارتاند از« :نقش شیطان»« ،تخته به طوفانها»« ،پیام دانوب به جامعه
بشر»« ،فرهنگ ما»« ،برگشت جاهلیت»« ،سد شکسته»« ،غروب نیشابور»« ،تهران و تهراني» و:...
فرهنثثثگ مثثثا بثثثرای جهالثثثت فثثثزودن اسثثثت

مثثثأمور زشثثثت بثثثودن و زيبثثثا نمثثثودن اسثثثت

برنامثثهاش كثثه سثثخت بثثه دسثثتور اجنبثثي اسثثت

از بهثثثر مغثثثز خسثثثتن و اعصثثثاب سثثثودن اسثثثت

يثثثک درس زنثثثدگي بثثثه جوانثثثان نمثثثيدهثثثد

طثثثوطي مثثثثال قصثثثه مهمثثثل سثثثرودن اسثثثت

در بسثثثته بثثثاد مدرسثثثهای را كثثثه قصثثثد از آن

بثثثثر روی ملتثثثثي در ذلثثثثت گشثثثثودن اسثثثثت

بیثثثثدار شثثثثو كثثثثه نغمثثثثه طنبثثثثور اجنبثثثثي

الاليثثثي اسثثثت و از پثثثي سثثثنگین غنثثثودن اسثثثت
(شهريار)3052 :3131 ،

و گاهي پا را از اين فراتر گذاشته و از وضع جوامع بشری گاليه كرده است:
از مهثثثثثثثد تمثثثثثثثدن و تثثثثثثثديّن انسثثثثثثثان

ناگثثثثثاه بثثثثثه عهثثثثثد بربريثثثثثت برگشثثثثثت

هنگثثثثثام رفثثثثثاه و راحثثثثثتش بثثثثثي هنگثثثثثام

هنگامثثثثثثثه ايثثثثثثثذا و اذيثثثثثثثت برگشثثثثثثثت

جثثثثوش بثثثثدويتش بثثثثه سثثثثر زد چنثثثثدان

كثثثثز هثثثثر چثثثثه معثثثثاد و مثثثثدنیت برگشثثثثت

پثثثثس منتظثثثثر غثثثثی و غضثثثثب بايثثثثد بثثثثود

زيثثثثرا كثثثثه جهثثثثان بثثثثه جاهلیثثثثت برگشثثثثت
(همان)3010 :

از ديگر انواع شکوايیههای سیاسي در شعر شهريار ،گاليه از برخي قشرهای جامعه است .ايشان در شعر «خرابات» و با
استفاده از رئالیسم تکمعنايي و زبان گفتار به نقد و گاليه از وجود شیرهكشخانههای تهران پرداخته است:
دوشثثثینه گذشثثثتم بثثثه خرابثثثات علثثثي كثثثور

مثثثثأمور مالقثثثثات كسثثثثي بثثثثودم و معثثثثذور

غثثثاریسثثثت سثثثیه ،خوابگثثثه غثثثول و شثثثیاطین

جانکثثثثاهتثثثثر از كثثثثوره و دلگیثثثثرتثثثثر از گثثثثور

از تنگثثثثثثي و تثثثثثثاريکي و بوگنثثثثثثد دم و دود

روزش همثثه شثثب ،شثثب كثثه دگثثر نثثور علثثي نثثور
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 ...افروختثثثه بثثثس شثثثعله پث ثيِ شثثثیره در آنجثثثا

مشثثثنو كثثثه سثثثتاره ندمثثثد در شثثثب ديجثثثور

 ...از شثثثیره آنهثثثا كثثثه كِشثثثد شثثثیره جثثثانهثثثا

بثثثس بثثثارِ خجالثثثت كثثثه كشثثثد شثثثیره انگثثثور

 ...صثثد مثثرد خمثثار اسثثت كثثم از يثثک زن نشثثئه

صثثد شثثهر خثثراب اسثثت كثثم از يثثک ده معمثثور
(همان)3300 :

گاليۀ شاعران از مردم يک شهر نیز از مصاديق گاليه اجتماعي است و در ادبیات كالسیک مسبوق به سابقه است .شهريار در
شعر «تهران و تهراني» به زبان يک سرباز ،به گلهگزاری از وضعیت نابهنجار اجتماعي تهران آن زمان پرداخته است ،همچنین در
شعر «گرد و غبار تهران» و «تهران نوين» از آب و هوای بد تهران و از بین رفتن تهران قديم شکوهیده .اين در حالي است كه
ايشان در «تهران و ياران»« ،دعوت تهران» و ...از اين شهر تمجید كرده است.
بثّالشکوایسياسي« :شکوايیههای سیاسي ،در بین انواع ديگر ،به دلیل حساسیت حکومتها نسبت به اين گونه سرودهها و
واكنشهای شديد آنها و خطراتي كه از اين رهگذر متوجه گويندگان و سرايندگان اين اشعار ميشود ،از اهمیت خاصي
برخوردارند .شايد به وجودآمدن برخي از شکوايیههای فلسفي و تا حدی اجتماعي كه در آنها شاعر از افالك و ناسازگاری بخت
و طالع خويش و يا از طبقات مختلف اجتماعي شکوه ميكند ،تا اندازهای معلول همین امر باشد؛ يعني شاعر به خاطر بیم از
واكنش قدرت حاكم ،به جای اعتراض و شکايت صريح و مستقیم ،افالك و طالع خويش را مورد سرزنش و نکوهش قرار
ميدهد» (واحد و نوری .)395 :3113 ،بهرغم تقارن دوران جواني شهريار (دوران شور و احساس) با انقالب مشروطه و ظهور
ادبیات سیاسى ،و دوستي با اشخاصي مثل عشقى و بهار – كه به سرودن شعر سیاسى ميپرداختند -و نفرت شاعر از حکومت و
عمّالش به دلیل ماجرای ثريا (معشوقهاش) ،باز ،شهريار هیچوقت ديدگاه سیاسي خاصي نداشت .اين در حالي است كه «همواره
درد وطن داشت و اين موضوع در تمام اشعار و هم چنین در منش او آشکار بود ،او ذاتاً اهل خشونت نبود ولي انقالبي كه
ميبايست در روح او رخ دهد از نوع ديگری بود» (مشرف .)650 :3132 ،جوهرۀ اصلي شکوايیههای سیاسي شهريار ،صرفاً نه از
روی نقد حکومت سیاسي ،بلکه برخاسته از احساسات عمیق انساني و برای اصالح هرچه بیشتر وضعیت جامعه و اقشار مختلف
آن است؛ به همین دلیل« ،بخشي از شهرت و محبوبیت او ناشي از برجستگي و مقبولیت تفکر انسانگرايانه و صلحجويانه وی
است» (مشتاق مهر .)50 :3135 ،برخي از عناوين شکوايیههای سیاسي شهريار عبارتاند از« :رخت سیاه و بخت سیاه»« ،اهريمن
جهل»« ،نقاش»« ،غوغای غروب»« ،منبر و دار»« ،قرق دريا»« ،ماهي شیالت»« ،سمبولیک وطني»و . ...برای نمونه شعر «نقاش»،
نمونه شکوايیه سیاسي است كه در آن به مسائل بغرنج اجتماعي نیز پرداخته است:
نقاش عزيز /اكنون به سراغ رنگهامان برويم /از دوده آه بيگناهي محکوم /كز گوشه زندان به افق مينگرد /يک رنگ مداد
سايه روشن كافي است /از خون جواني كه به زورش از راه /در برده ،بدان بهانه هم كشتندش /شنگرف كنیم /وز آنچه كه از چهره
آن طفل يتیم /پرواز گرفت و ديگرش باز نگشت /شنگرف دگر بازتر و روشنتر /از زهر جگرهای كباب مسموم /قرباني نقشههای
شیطاني شوم /بازيچه ايدههای پوچ و موهوم /زنگار كنیم /وز رنگ بهاری كه جوانان آن را /از پشت در و شیشه زندان ديدند...
(شهريار.)129 :3131 ،
شهريار گاه در بیان گاليههای سیاسي ،به پیروی از پیر و مراد خود ،حاف  ،به طنز نزديک ميشود؛ برای مثال ،در شعر
«سمبولیک وطني» با استفاده ضمني از تصوير پرچم حکومت پهلوی به نقد و شکايت از حکومت پرداخته است:
شثثیخ بوزينثثه از ايثثن بیشثثه بثثه آن بیشثثه گريخثثت

مگثثثر از تثثثوت فرنگثثثي شثثثکمي سثثثازد سثثثیر

ديثثد بثثر شثثاخ يکثثي طثثوطي و بثثا گثثردن كثثج

جیرجیثثثرش بثثثه فلثثثک شثثثد بثثثه هثثثوای انجیثثثر

طثثوطي انثثداختش انجیثثری و بثثا تسثثخر گفثثت

نکنثثثد شثثثیری و خثثثواهي همثثثه جثثثا را تسثثثخیر

مثثثا شثثثنیديم در آنجثثثا همثثثه شثثثیران نرنثثثد

تثثثو چثثثرا ايثثثن همثثثه پثثثس پثثثوزه دراز و اكبیثثثر
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...گفثثت :تنهثثا مثثنم و يثثک دو سثثه تثثن از رفقثثا

كثثثه نمثثثرديم و جويثثثديم بثثثه دنثثثدان زنجیثثثر

...طوطیثثک گفثثت :كمثثي چندشثثم آمثثد لثثیکن

ايثثثن نثثثه آن غثثثرش شثثثیری كثثثه ببث ثرّد شمشثثثیر

شیخ ميسود بثه هثم دسثت و بثه زاری مثيگفثت

شثثیر مثثا شثثیر جديثثدی اسثثت تثثو از مثثن بپثثذير

طوطیثثک خنثثثده كنثثثان گفثثثت :پثثثذيرفتم لیثثثک

وه از آن بیشثثثثه كثثثثه بوزينثثثثه او باشثثثثد شثثثثیر
(همان)3300 :

شايان ذكر است اين نوع بیان و جهانبیني ناشي از ترس و واهمه شاعر از حکومت نیست؛ چراكه شاعر در شعر «سرود
ايستگاه» ،چشم در چشم شاه مملکت و به صورت رندانه ،غیرمستقیم و از زبان آذربايجان ،به نقد و شکايت از عملکرد حکومت
نسبت به اين منطقه پرداخته است:
چثثار راهثثي بثثودم از بازارهثثای شثثرق و غثثرب

كثثثاروان كثثثوی مثثثن از چثثثار سثثثو بازارگثثثان

مرغکثثثانم تثثثا پثثثری دارنثثثد از مثثثن مثثثيپرنثثثد

ننثثثگ بیننثثثد آشثثثیان و تنثثثگ بیننثثثد آب و نثثثان

خلثثق مثثن تثثاوان آب و نثثان هثثم از جثثان مثثيدهنثثد

زنثثده ارزان اسثثت اينجثثا زنثثدگي از بثثس گثثران

هثثر دم از مثثن بثثار مثثي بندنثثد و بیثثرون مثثيرونثثد

دسثثثتهای بثثثيبنثثثدوبار و عثثثدهای بثثثيخانمثثثان

پادشثثثثاها در بثثثثه روی كثثثثاروان مثثثثن ببنثثثثد

كار كثن ايجثاد هثر كثس گثو بثه شثهر خثود بمثان

میهمانثثثان چنثثثین بثثثر سثثثفره خودشثثثان نشثثثان

چنثثد بايثثد كاسثثه گردانثثدن بثثه پثثیش ايثثن و آن
(ر.ك :نیکانديش نوبر)333 :3111 ،

بثّالشکوایشخصي :اين نوع از گاليهها  -كه اغلب در میان شاعران پارسيگو عمومیت دارند  -حاصل دردها و رنجهای
زندگي شخصى و به دو قسم  -3طبیعى و مادی  -6روحي و معنوی قابلتقسیماند .شکوههای طبیعى و مادی ،نشئت گرفته از
مصائب و آالم مادی و طبیعى است؛ مثل شکايت از بیماری ،ناتوانى و پیری و شکوههای معنوی و روحى ،ناشي از دردها و
رنجهای درونى و روحى .نوع اخیر گاليه ،از يک طرف با عشق و از طرف ديگر با غمِ از دست دادن كسي در ارتباط است و به
همین خاطر به نوع فرعي مرثیه نزديک ميشود .بخش اعظم شکوايیههای شهريار شخصي است و مهمترين دلیل آن عشق آتشین
و ناكام شهريار بود؛ بعد از اين اتفاق بود كه فضای موجود در اشعار شهريار ،تبديل به فضايي توأم با يأس ،نامیدی و گاليه از
همه چیز و همه كس شد .اهم شکوايیههای شخصي شهريار عبارتاند از:
شکایتعاشقانه :ازدواج تحمیلي معشوقه شهريار با يک فرد منسوب به دربثار پهلثوی ،چنثان آشثفتگي در روان و زنثدگي وی

الف)
ايجاد كرد كه اثر آن تا آخر عمر او برجای بود .هرچند اين ماجرا ،به صثورت توفیثق اجبثاری باعثث دلربثايي و زيبثايي هثر چثه بیشثتر
اشعارش نیز شد و اين ،تعبیر خوابي بود كه مدتها پیش ديده بود؛ او در خواب ميبیند« :در استخر پثارك بهجثتآبثاد تهثران ،بثا نثامزد
خود ،ثريا ،مشغول شناست .ناگهان نامزدش به زير آب فروميرود و شهريار به دنبال او دست و پا ميزند و زير آب ميرود ،ولثي هرچثه
ميگردد ،اثری از او نمييابد و در ته استخر ،سنگي به دستش ميآيد و چون روی آب ميرسد و نفسي تازه ميكنثد ،مثيبینثد آن سثنگ،
گوهری درخشان است و نور آن مانند خورشید همه جا را روشن ميكند و صدايي ميشنود كه ميگويد« :گوهر شبچراغ است ايثن كثه
يافتهای» (ثروتیان .)33 :3131 ،در واقع آبشخور اصلي شکوايیههای وی ،بهخصثوص نثوع شخصثي و فلسثفي آن ،همثین عامثل اسثت.
اشعاری را كه شهريار بعدِ از دستدادن معشوقهاش سروده ،جلوهگاه لطیثفتثرين بثثّالشثکویهثای عاشثقانه اسثت .برخثي از عنثاوين
شکوايیههای عاشقانه شهريار عبارتاند از« :حاال چرا»« ،ني دمساز»« ،دستم به دامنثت»« ،غوغثای غثروب»« ،روزه شثکن»« ،گلثه عاشثق»،
«هجران كشیدهام»« ،ناله ناكامي»« ،گوهر فروش»« ،گله خاموش»« ،شب فراق تو»« ،فغان دل» و: ...
بثثثرو ای تثثثرك كثثثه تثثثرك تثثثو سثثثتمگر كثثثردم

حیثثف از آن عمثثر كثثه در پثثای تثثو مثثن سثثر كثثردم

عهثثثد و پیمثثثان تثثثو بثثثا مثثثا و وفثثثا بثثثا دگثثثران

سثثاده دل مثثن كثثه قسثثم هثثای تثثو بثثاور كثثردم
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بثثه خثثدا كثثافر اگثثر بثثود بثثه رحثثم آمثثده بثثود

زان همثثه نالثثه كثثه مثثن پثثیش تثثو كثثافر كثثردم

تثثو شثثدی همسثثر اغیثثار و مثثن از يثثار و ديثثار

گشثثثثتم آواره و تثثثثرك سثثثثر و همسثثثثر كثثثثردم

در و ديثثثوار بثثثه حثثثال دل مثثثن زار گريسثثثت

هثثثر كجثثثا نالثثثه ناكثثثامي خثثثود سثثثر كثثثردم

در غمثثثت داغ پثثثدر ديثثثدم و چثثثون در يتثثثیم

اشثثثثک ريثثثثزان هثثثثوس دامثثثثن مثثثثادر كثثثثردم
(شهريار)3651 :3131 ،

ب)شکایتاززندگي :به دنبال عشق شورانگیز و ناكام شهريار ،سیل عظیمي از اتفاقات ناگوار خواسته و ناخواسثته دامنگیثر
زندگي وی شد؛ فوت ابوالقاسم شهیار -يار گرمابه و گلستانش ، -ترك تحصیل از رشته پزشکي ،قطع حقوق ماهیانه و بثه تبثع آن
فقر مالي شديد ،تبعید و آوارگي به شهرهای فیروزكوه وخراسان ،فثوت پثدر و از دسثت دادن برخثي از دوسثتان و آشثناياني كثه
شهريار آنها را مأمني برای فرار از سختيهای زندگي انتخاب كرده بود ،همه و همه به مصداق
ازهرررریردررريدسرررتبرررههررر داده رابررري

دردکررر رابرريمرر  انرره ررراباسررت

از عوامل مؤثر در سرودن شکوايیههای شخصي وی شدند .از اين قبیل اسثت« :انتحثار تثدريجي»« ،سثیل روزگثار»« ،جثرس
كاروان» و:...
خجثثثل شثثثدم ز جثثثواني كثثثه زنثثثدگاني نیسثثثت

بثثثه زنثثثدگاني مثثثن فرصثثثت جثثثواني نیسثثثت

مثثثن از دو روزه هسثثثتي بثثثه جثثثان شثثثدم بیثثثزار

خثثدای شثثکر كثثه ايثثن عمثثر جثثاوداني نیسثثت

بثثثه غصثثثه بلکثثثه بثثثه تثثثدريج انتحثثثار كثثثنم

دريثثث و درد كثثثه ايثثثن انتحثثثار آنثثثي نیسثثثت
(همثثثثثثثثثان:
)312

ج)شکایتازپيری :شهريار نزديک  10سال بعدِ ازسرگذراندن ماجرای عاشقياش ،ازدواج نکرد؛ در حدود  50سال داشت
كه با «عزيزه» نامي كه از آشنايانش بود ،ازدواج كرد ،ولي اين ازدواج نیز طولي نکشید و عزيزه خیلي زود كالبد تهي كرد و شهريار
را با سه فرزندش تنها گذاشت .از يک طرف ،كهولت سن و از طرف ديگر فشار ناشي از زندگي و همچنین ياد ايام گذشته و
خاطرات آن ،روحیه شاعر را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد تا بهانهای برای سرودن شکوايیههای پیری باشد:
جثثواني شثثمع ره كثثردم كثثه جثثويم زنثثدگاني را

نجسثثثتم زنثثثدگاني را و گثثثم كثثثردم جثثثواني را

كنثثثون بثثثا بثثثار پیثثثری آرزومنثثثدم كثثثه برگثثثردم

بثثثثه دنبثثثثال جثثثثواني كثثثثوره راه زنثثثثدگاني را

بثثه يثثاد يثثار ديثثرين كثثاروان گثثم كثثرده را مثثانم

كثثثه شثثثب در خثثثواب بینثثثد همرهثثثان كثثثارواني را

بهثثاری بثثود و مثثا را هثثم شثثبابي و شثثکرخوابي

چثثه غفلثثت داشثثتیم ای گثثل شثثبیخون جثثواني را

چثثه بیثثداری تلخثثي بثثود از خثثواب خثثوش مسثثتي

كثثثه در كثثثامم بثثثه زهرآلثثثود شثثثهد شثثثادماني را

سثثخن بثثا مثثن نمثثي گثثوئي اال ای همزبثثان دل

خثثدايا بثثا كثثه گثثويم شثثکوه بثثيهثثمزبثثاني را
(همان)31 :

د) شکایت از بخت :از جمله شکوايیههايي است كه اغلب نوع بشر در آن مشتركاند و در ارتباط مستقیم با مکانیزم
دفاعي«فرافکني» قرار دارد؛ «فرافکني نسبتدادن كمبودها ،تقصیرها ،انگیزهها و خواستههای نامطلوب خود است به ديگران به
منظور اجتناب از احساس حقارت ،ناكامي ،ناخشنودی و گناهکاری»:
بثثه تیثثرهبختثثي خثثود كثثس نثثه ديثثدم و نثثه شثثنیدم

ز بخثثثت تیثثثره خثثثدايا چثثثه ديثثثدم و چثثثه كشثثثیدم

بثثرای گفثثتن بثثا دوسثثت شثثکوههثثا بثثه دلثثم بثثود

ولثثثي دريثثث كثثثه در روزگثثثار دوسثثثت نديثثثدم
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وگثثر نگثثاه امیثثدی بثثه سثثوی هثثیچكسثثم نیسثثت

چثثثرا كثثثه تیثثثر نثثثدامت بثثثدوخت چشثثثم امیثثثدم

رفیثثثق اگثثثر تثثثو رسثثثیدی سثثثالم مثثثا برسثثثاني

كثثثه مثثثن بثثثه اهثثثل وفثثثا و مروتثثثي نرسثثثیدم

منثثي كثثه شثثاخه و بثثرگم نصثثیب بثثرق بثثال بثثود

بثثثثه كشثثثثتزار طبیعثثثثت نثثثثدانم از چثثثثه دمیثثثثدم

يکثثثي شکسثثثتهنثثثوازی كثثثن ای نسثثثیم عنايثثثت

كثثثه در هثثثوای تثثثو لرزنثثثدهتثثثر ز شثثثاخه بیثثثدم

ز آب ديثثثثده چنثثثثان آتشثثثثم كشثثثثید زبانثثثثه

كثثه خثثاك غثثم بثثه سرافشثثان چثثو گثثرد بثثاد دويثثدم
(همان)619 :

هر) شکایت از جواني :صرفنظر از مرگ دوستان ،اغلب حوادث ناگوار شهريار در اوج جواني و بعد از ماجرای عشق
نافرجام وی اتفاق افتاد و اين بهترين بهانه برای سرودن شکوايیههای جواني است:
از زنثثثثثثثثدگانیم گلثثثثثثثثه دارد جثثثثثثثثوانیم

شثثثثثثثرمنده جثثثثثثثواني از ايثثثثثثثن زنثثثثثثثدگانیم

دارم هثثثثثوای صثثثثثحبت يثثثثثاران رفتثثثثثه را

يثثثاری كثثثن ای اجثثثل كثثثه بثثثه يثثثاران رسثثثانیم

پثثروای پثثنج روز جهثثان كثثي كثثنم كثثه عشثثق

داده نويثثثثثثثثثثد زنثثثثثثثثثثدگي جثثثثثثثثثثاودانیم

گیثثثثرم كثثثثه آب و دانثثثثه دريغثثثثم نداشثثثثتند

چثثثثون مثثثثيكننثثثثد بثثثثا غثثثثم بثثثثيهمزبثثثثانیم

ای اللثث ثه بهثثثثار جثثثثواني كثثثثه شثثثثد خثثثثزان

از داغ مثثثثثثثثاتم تثثثثثثثثو بهثثثثثثثثار جثثثثثثثثوانیم

گفتثثثي كثثثه آتشثثثم بنشثثثاني ولثثثي چثثثه سثثثود

برخاسثثثثتي كثثثثه بثثثثثر سثثثثر آتثثثثش نشثثثثثانیم
(همان)110 :

از جمله شکوايیه های شهريار كه از يک طرف مربوط به نوع شخصي و از طرف ديگر با نوع اجتماعي در ارتباط است
شعر «غروب نیشابور» است:
دی بثثثثثثه هنگثثثثثثام غثثثثثثروب خورشثثثثثثید

كثثثثثه جهثثثثثان جامثثثثثه غثثثثثم مثثثثثيپوشثثثثثید

...ز وطثثثثثثثن دور و ز يثثثثثثثاران مهجثثثثثثثور

بثثثثثثا دلثثثثثثي رنجثثثثثثه و جثثثثثثاني رنجثثثثثثور

...كثثثه در او نیسثثثت نثثثه چیثثثزی نثثثه كسثثثي

نثثثثه كسثثثثي راسثثثثت بثثثثه چیثثثثزی هوسثثثثي

...كسثثثثثي از عشثثثثثق نثثثثثه بثثثثثويي بثثثثثرده

نثثثه كثثثس ايثثثن قصثثثه بثثثه گوشثثثش خثثثورده

مثثثثثي خراشثثثثثند ز كثثثثثین سثثثثثینه هثثثثثم

سثثثثثینه هثثثثثا پثثثثثر بثثثثثود از كینثثثثثه هثثثثثم

...هثثثثثثثیچ منظثثثثثثثر نبودشثثثثثثثان منظثثثثثثثور

نشناسثثثثثثثثثند بثثثثثثثثثهغیثثثثثثثثثر از زر و زور

شثثثثثعر شثثثثثاعر بثثثثثه شثثثثثعیری نخرنثثثثثد

وحثثثثثي بثثثثثيواهمثثثثثه واهثثثثثي شثثثثثمرند

طبثثثثثثثعشثثثثثثثان نیسثثثثثثثت طلبکثثثثثثثار ادب

گثثثثثوششثثثثثان نیسثثثثثت بثثثثثدهکار طلثثثثثب
(همان)153 :

در اين شعر ،هرچند از نیشابور و مردمان آن گاليه كرده ،ولي اين احساس ،بیشتر محصول بدبیني شاعر بعد از شکست
عاشقي وی است تا برخاسته از اوضاع اين شهر؛ او در سالهای آينده همواره از نیشابور به نیکي ياد ميكند (ر.ك :شعر «گلشن
آزادی»).
شکوایيههای عرداني :اين سرودهها عموماً در بیان بيقراری روح الهي در فراق جانان ،برای رجعت به اصل وجود است؛

شکايتي كه «ني» در ديباچۀ مثنوی معنوی از جدايي از نیستان سرداده ،كاملترين نمونۀ آن است .اين شکوايیهها از نظر محتوا
بیشتر فیلسوفانه مينمايند ،با اين تفاوت كه در اين نوع ،شکايت نه از سر اعتراض صرف بلکه بیشتر از روی اشتیاق برای ديدار
معشوق ازلي است .شهريار هرچند مانند مولوی ،عطار و سنايي به معني اخص ،شاعر عرفان نیست ،ولي گاه از سرِ همین احساس
و برای تسکین و تسلّي روح ناآرام خود اشعار دلکش و نغزی را سروده است .برخي از عناوين شکوايیههای عرفاني شهريار
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عبارتاند از« :ناله روح»« ،مبادی و غايات»« ،عشق مادرزاد»« ،صفای چشمه جان» و… در آثار فارسي.
طثثثوطي هنثثثد عثثثالم قدسثثثم و طبثثثع قنثثثدجثثثو

وه كثثه بثثه گنثثد خاكیثثان سثثاخته چثثون مگثثس مثثرا

مثن كثثه بثثه شثثاخ سثرو و گثثل پثثا ننهثثادمي ،كنثثون

دست نصثیب بثین كثه پثر دوخثت بثه خثار و خثس مثرا

آب و هثثوای خاكیثثان نیسثثت بثثه عشثثق سثثازگار

آتثثش آه گثثو بسثثوز آنچثثثه بثثه دل هثثوس مثثثرا

جثثز غثثم بثثيكسثثي در ايثثن سثثفلهسثثرای ناكسثثي

مثثثن نشثثثناختم كسثثثي گثثثو مشثثثناس كثثثس مثثثرا
(همان)39 :

بثّالشکوایدلسفي :كالمي است اعم از نظم و نثر كه در آن از نظام هستى و چرخ فلک شکايت مىشود .در واقع «شعر
فلسفى ،شعر نگرانى و دلهره است كه موضوع و مضمون آن نگرانى انسان از مسائل زندگى است» (فرشیدورد .)91 :3151 ،شکوۀ
حکیمانۀ فردوسى در مقدمۀ داستان رستم و سهراب و اعتراض دايمي امثال ناصرخسرو و حاف نمونه اعالی بثّالشکوای فلسفى
در ادبیات كالسیک است .اغلب شاعران از «ساقينامه»ها به عنوان بستری مناسب برای بیان اين نوع استفاده كردهاند .اين نوع ،به
شدت متأثر از زندگي فردی و اجتماعي شاعر است؛ برای مثال ،شهريار بهرغم اينکه شخصي مقید به مسائل مذهبي و دارای
روحیه ديني و عالم به اهمیت مسئله «رضای الهي» است:
نیسثثثت بثثثيمصثثثلحتي حکثثثم خداونثثثد حکثثثیم

نقثثثثص در معرفثثثثت ماسثثثثت نگثثثثارا ورنثثثثه

(شهريار)162 :3131 ،
بعد از سرازير شدن سیل عظیم اتفاقات ناگوار ،از عالم و آدم شکوهیده است .همچنین ،ايشان در برخي اشعار ولو بسیار اندك
به ايدولوژی خیام ،قهرمان اين نوع شکوايیه (صادق )11 :3151 ،نزدیک ميشود:
بشثثثثر از مثثثثادر ايثثثثام نمثثثثيزاد ای كثثثثاش

تثثثا عنثثثان در كثثثف تقثثثدير نمثثثيداد ای كثثثاش

زنثثدگي نیسثثت كثثه زنثثدان مکافثثات اسثثت ايثثن

كثثثس بثثثه زنثثثدان مکافثثثات نمانثثثاد ای كثثثاش

در بثثثاغي بگشثثثايد بثثثه رخثثثت سثثثبز ولثثثي

سثثخت بثثنبسثثت كثثه هرگثثز نگشثثاياد ای كثثاش

بعثثد از ايثثن خانثثه خرابثثي كثثه بثثه دنیثثا ديثثدم

خانثثثه آخثثثرت از مثثثا بثثثدی آبثثثاد ای كثثثاش

ايثثثن جهثثثان فتنثثثه و نخجیرگثثثه شثثثیطان اسثثثت

سرنوشثثتي كثثه كثثس ايثثن قصثثه نثثداناد ای كثثاش

نکتثثثه گیثثثری و فزونثثثي نتثثثوان بثثثا تقثثثدير

كثثثه خثثثدا عثثثذر فزونثثثي بپثثثذيراد ای كثثثاش

شثثهريارا دم رفثثتن همثثه را حثثرف ايثثن اسثثت

كثثثثه دگربثثثثاره نزايثثثثاد و نمثثثثيزاد ای كثثثثاش
(شهريار)613 :3131 ،
****

ویژگيشکوایيههایشهریار

.3
هرچند اغلب انواع ادبي اعم از اصلي و فرعي دارای مشخصات نسبتاً يکساني هستند ،در برخي موارد متفاوت از همديگرند؛ از
جمله ويژگي شکوايیههای شهريار ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
-1دضاسازی:«فضايي را كه خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبي ،استنشاق ميكنثد ،فضثا و رنثگ مثيگوينثد.
ممکن است به آن «حال و هوا» نیز گفته شود ،اما نبايد آن را با لحن يکي فرض كرد»(میرصادقي ،)516 :3112 ،چثراكثه لحثن از
عناصر تشکیلدهنده در فضای اثر ادبي است.
الف)لح « :نحوۀ القای حرفهای ناگفته از طريق زبان و ( »...اسکولز )61 :3131 ،است .شهريار با علم به قدرت القای لحن
و استفاده از تمام زيروبم های آن ،از اين عنصر در انواع مختلف ادبي اعم از اصلي و فرعي استفاده كرده اسثت؛ بثرای مثثال ،لحثن
فخريههايش تحکمي ،مرثیهها يأس مفرط ،بخشي از عاشثقانههثا متضثرعانه ،بخثش ديگثر عاشثقانههثايش ،منتقدانثه اسثت .لحثن

بثّالشکوی در شعر شهريار 601 /

شکوايیههای وی غمناك و توأم با اعتراض بسیار تند و گزنده است .با توجه به اينکه « -3انتخاب كلمثات و عبثارات مناسثب كثه
نويسنده ميتواند از طريق آنها ،منظور خاصي را بیان كند -6 ،استفاده از ترفندها و شگردهای ادبثي ماننثد اغثراق ،كنايثه ،تمثیثل و
(»...فتاحي )663 :3132 ،از جمله عوامل تأثیرگذار در لحن است .اشعار شهريار را از اين منظر ميتوان بررسي كرد:
الف)استفادهاززنجيرهواژگانعایفي:هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوايي و صوتي به وجود آمده و اين مجموعهها
ممکن است با يکديگر يا بعضي از آنها با بعضي ديگر توازنها يا تناسبهايي داشته باشند .به فراخور امکاناتي كثه در جهثت ايثن
توازنها در يک مجموعه آوايي وجود داشته و قابلتصور باشد ،انواع موسیقي متصور است؛ در واقع« ،مجموعه عثواملي كثه زبثان
شعر را از زبان روزمرّه به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن ،امتیاز ميبخشد و در حقیقت از رهگذر نظام موسثیقايي سثبب رسثتاخیز
كلمهها و تشخیص واژهها در زبان ميشوند ،ميتوان گروه موسیقايي نامید و ايثن گثروه موسثیقايي خثود عوامثل شثناختهشثده و
قابلتحلیل و تعلیلي دارد؛ از قبیل انواع وزن ،قافیه ،رديف ،جناس و ( »...شفیعي كدكني .)3 :3133 ،شهريار نیز برای ايجاد فضثای
گاليه سعي در استخدام نظام واژگاني و عناصر آوايي و صوتيای داشته كه دارای بار عاطفي زيثادی باشثد .شثايان ذكثر اسثت در
بیشتر اين عوامل سايهای ولو بسیار كم از اعتراض و انتقاد ديده ميشود؛ ازجمله ميتوان به موراد زير اشاره كرد:


استفادهازکلماتوشبهجمالتعایفي:


وای چثثه خسثثته مثثيكنثثد تنگثثي ايثثن قفثثس مثثرا

پیثثر شثثدم نکثثرد از ايثثن رنثثج و شثثکنجه بثثس مثثرا
(شهريار)39 :3131 ،

آوخ ايثثن عمثثر فسثثونکار بثثه جثثز حسثثرت نیسثثت

كثثس ندانسثثت در اينجثثا بثثه چثثه كثثار آمثثده اسثثت
(همان)611 :



بهکاربردنجمالتسؤاليوانتقادی:

آمثثثدی جثثثانم بثثثه قربانثثثت ولثثثي حثثثاال چثثثرا؟

بثثثيوفثثثا حثثثاال كثثثه مثثثن افتثثثادهام از پثثثا چثثثرا؟
(همان)39 :

تحمثثل گفتثثي و مثثن هثثم كثثه كثثردم سثثالهثثا امثثا

چقثثدر آخثثر تحمثثل بلکثثه يثثادت رفتثثه پیمانثثت؟
(همان)393 :



استفادهازمنادا:

آب داری عثثثثوض ماسثثثثت بثثثثه دوغ ،ای دنیثثثثا

راسثثت يثثک مثثو بثثه تنثثت نیسثثت دروغ ای دنیثثا
(همان)613 :

پروردمثثثت بثثثه نثثثاز كثثثه بنشثثثینمت بثثثه پثثثای

ای گثثثل چثثثرا بثثثه خثثثاك سثثثیه مثثثي نشثثثانیم!
(همان)113 :

عشق همدست بثه تقثدير شثد و كثار مثرا سثاخت

بثثرو ای عقثثل كثثه كثثاری تثثو بثثه تثثدبیر نکثثردی!
(همان)39 :



هجوونفری روزگار:

خثثثواب شثثثباب بثثثود كثثثه مثثثا را فريثثثب داد

نفثثرين بثثدان شثثباب كثثه آمثثد بثثه خثثواب عمثثر
(همان)655 :

بثثثثثثثه روز مثثثثثثثن نشثثثثثثثیني روزگثثثثثثثارا

چثثثثثه بثثثثثي رحثثثثثم و مثثثثثروت روزگثثثثثاری
(همان)3360 :
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شهريار در شکوايیههای عاشقانه خود به مصداق «هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت» ،كوچکترين اهانت يا نفريني به
معشوق خود نکرده است:
گرچثثه جثثز زهثثر مثثن از جثثام محبثثت نچشثثیدم

ای فلثثثک زهثثثر عقوبثثثت بثثثه حبیثثثبم نچشثثثاني

اشثثثکت آهسثثثته بثثثه پیثثثراهن نثثثرگس بنشثثثیند

ترسثثم ايثثن آتثثش و سثثوز از سثثخن مثثن بنشثثاني
(همان)935 :

اما تنها شعری كه شهريار در سرودن آن به مکتب «واسوخت» نزديک شده شعر «نفرين» است:
چثثو ابرويثثت نچمیثثدی بثثه كثثام گوشثثهنشثثیني

برو كه چثون مثن و چشثمت بثه گوشثههثا بنشثیني

چثو دل بثه ز لثف تثو بسثتم بثه خثود قثرار نديثدم

بثثرو كثثه چثثون سثثر زلفثثت بثثه خثثود قثثرار نبینثثي

ز بثثاغ عشثثق تثثو هرگثثز گلثثي بثثه كثثام نچیثثدم

بثثثه روز گلثثثبن حسثثثنت گلثثثي بثثثه كثثثام نچینثثثي
(همان)969 :

استخدامقاديههایمناسب :از جمله عوامل تأثیرگذار در متون منظوم ،توجه به قوافي است؛ چراكه «توجه به زيبايي ذاتي


كلمات در قافیه بیشتر از ديگر قسمتهای شعر است؛ چراكه چشم و گوش هر دو در اين ناحیه به نقطهای ميرسند كه چندان
شتابي ندارند و نميخواهند به زودی از آن بگذرند و باعث ميشود كه به زيبايي ذاتي و فیزيکي كلمات بیشتر توجه كنند .در
صورتي كه اگر همان كلمهای كه در قافیه قرار گرفته و در میانه مصراع ميبود ،اين فرصت برای درك زيبايي ذاتي آن حاصل
نميشد؛ زيرا بالطبع چشم و گوش هر دو در يک سیر پرشتاب حركت دارند و ميخواهند به نقطهای برسند برای مکث و تکیه ،اما
وقتي به آن نقطه ميرسند ،چون نميتوانند بیکار بمانند ،به همان نقطه و زيبايي ذاتي همان كلمه توجه ميكنند و اين نقطه جز
قافیه چیز ديگری نیست» (شفیعي كدكني .)19 :3133 ،شهريار با علم به اين نکته در گزينش قوافي سعي داشته تا از كلماتي
استفاده كند تا تأثیر هرچه بیشتر داشته باشد.

زنثثدگي شثثد مثثن و يثثک سلسثثله ناكثثاميهثثا

مسثثثثثتم از سثثثثثاغر خثثثثثونجگرآشثثثثثاميهثثثثثا

بثثس كثثه بثثا شثثاهد ناكثثامیم الفثثتهثثا رفثثت

شثثثثثادكامم دگثثثثثر از الفثثثثثت ناكثثثثثاميهثثثثثا

بخثثثت برگشثثثته مثثثا خیثثثرهسثثثری آغازيثثثد

تثثثا چثثثه بثثثازد دگثثثرم تیثثثره سثثثرانجاميهثثثا
(شهريار)19 :3131 ،

ب)استفادهازشگردهایادبي


کاربردتلميحات :از جمله ويژگيهای سبکي شعر شهريار ،استفاده پیاپي از داستان زندگي حضثرت يوسثف (ع) بثرای

مضمونآفريني است و اين مسئله در شکايات ايشان بسامد بیشتری دارد .به نظر ميرسد استخدام اين تلمیح برای گاليهها اتفثاقي
نبوده و شهريار در اين كار نگاهي داشته است به آيه «قالَاِنَمااَشْکوابثّىوَحُزْنىاِلَىاللّهِوَاَعْلَ ُمِ َاللّهِماالتَعْلَمُونَ»  -كه در
ارتباط مستقیم با بثّالشکوی است .ايشان در كاربرد اين تلمیح اغلب جنبه اندوهباری اين داستان را مد نظر داشته است:
مسثثثند مصثثثر تثثثو را ای مثثثه كنعثثثان كثثثه مثثثرا

نالثثههثثايي اسثثت در ايثثن كلبثثه احثثزان كثثه مپثثرس
(همان)622 :

دلم به حسثرت گثم كثردهای اسثت چثون يعقثوب

گثثثثر آن عزيثثثثز نثثثثوازد بثثثثه بثثثثوی پیثثثثرهنم
(همان)135 :

كشثثیده يوسثثف مثثا بثثر سثثر بثثازار مصثثر غثثم

كثثالف حیلثثه در كثثف مشثثتری بثثین زال بثثدبختي
(همان)133 :

بي تثو چثون يوسثف بثه چنگثال حريفثي گثرگسثیرت

رو بثثثثه چثثثثاه گثثثثور دارم آه و واويثثثثال جثثثثواني
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(همان)932 :
ای يوسثثثثف عزيثثثثز كثثثثه ثثثثثاني نديثثثثدمت

بثثثثازآ كثثثثه در فثثثثراق تثثثثو يعقثثثثوب ثثثثثانیم
(همان)113 :

البته اين بدان معني نیست كه ايشان از ديگر شخصیتها و حوادث تاريخي استفاده نکرده است:
ز دورم دوسثثثتدارانند و از نزديثثثک خونخثثثوران

وفثثای خلثثق بثثا مثثن رسثثتم و سثثهراب را مانثثد
(همان)601 :

نثثثثه رخ مثثثثاه منیثثثثژه ،نثثثثه كمنثثثثد رسثثثثتم

آه از آن نالثثثه كثثثه مثثثن در چثثثه بیثثثژن كثثثردم
(همان)619 :



سمبلها« :اصطالح «سِمبُل» كثه در زبثان فارسثي بثه «نمثاد» ترجمثه شثده اسثت ،از ريشثۀ مصثدر يونثاني

استفادهاز

" "Symballeinبه معنای «به هم پیوستن» و «به هم انداختن» و اسم مُشتق آن يعني «سیمبُلُن» در زبان يوناني باسثتان ،بثه معنثای
«نشان»« ،مظهر»« ،نمود» و «عالمت» به كار رفته است .نمادآفريني در طول تاريخ بشر ،پیشینهای دور و دراز دارد .انسان از هثزاران
سال قبل ،برای تبیین پديدههای طبیعي و بیان احساسات و عواطف خود ،از نماد ،استفاده ميكرده است؛ به عنثوان مثثال« :تُنثدر»،
آوای خشمآگین خدا« ،آذرخش» ،تیر انتقام خدا« ،رودخانه» ،نمثاد پنثاهگثاه ارواح و  ...اسثت» (نثاظرزاده ...«)1/3 :3121 ،سثمبل،
دارای جنبۀ ناخودآگاه وسیعتری است كه هرگز به طور دقیق ،تعريف نشده است  ...ذهن آدمي ،در كندوكاو سمبل ،بثه تصثوّراتي
ميرسد كه خارج از محدودۀ استدالل معمولي است» (يونگ .)66 :3139 ،شهريار در بیان و تقويت فضاسازی و تصويرپردازی در
شکوايیهها ،از سمبلهايي استفاده كرده است كه در تاريخ ادب فارسي ،بهخصوص شعر كالسیک بهعنوان نماد عناصر و اشثخاص
شاكي يا طرف شکايت شناخته شدهاند؛ مثل «روح» در مقابله با «جسم»« ،عاشق» در قبال «معشوق»« ،دنیا» در قبثال «عثالم معنثي»،
و. ...
بثثثاد خثثثزان بثثثه گلشثثثن آمثثثال مثثثن وزيثثثد

پژمثثثثثرد نوشثثثثثکفته يکثثثثثي غنچثثثثثه امیثثثثثد
(شهريار)3056 :3131 ،

بنثثثال ای نثثثي كثثثه مثثثن غثثثم دارم امشثثثب

نثثثثثه دلسثثثثثوز و نثثثثثه همثثثثثدم دارم امشثثثثثب
(همان)11 :

و شگردهای ادبي ديگری كه از حوصله بحث خارج است.
-2حسرتونوستالژی :حسرت كه زيربنای نوستالژی را تشکیل ميدهد ،از جمله ويژگي شکوايیههای شهريار است .با توجه
به اينکه «نوستالژی در دو شاخه مکاني و زماني قابل بررسي است» (شريفیان ،تیموری ،)12 :3115 ،اما حسرت شهريار بیشتر در
گاليههای شخصي به بُعد زماني نوستالژی مربوط است .سیروس شمیسا با نگاهي وسیعتر به اين عنصر معتقد است« :ژرفساخت
نوع ادبي گاليه و شکايت ،پروتوپايپ حسرت به دوره اساطیری اهورايي و عصر نور است كه فطری بشر است .بعد از عصر
تسلط اهورامزدا و نور ،دوره ظلمت فرارسید و ما اكنون در عصر گومیزشن ،يعني عصر اختالط نور و ظلمت ،به سر ميبريم»:
چه شبهايي كه چون سايه خزيثدم پثای قصثر تثو

بثثه امیثثدی كثثه مهتثثاب رخثثت بیثثنم بثثه ايوانثثت
(شهريار)393 :3131 ،

مثثن كثثه بثثا عشثثق نرانثثدم بثثه جثثواني هوسثثي

هثثوس عشثثق و جثثواني اسثثت بثثه پیرانثثه سثثرم
(همان)393 :

چثثه بثثود ار بثثاز مثثيگشثثتي بثثه روز مثثن توانثثايي

كثثه خثثود ديثثدی چثثههثثا بثثا روزگثثارم نثثاتواني كثثرد
(همان)311 :
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چه شد آن عهثد قثديم و چثه شثد آن يثار و نثديم

خثثثون كنثثثد خثثثاطر مثثثن خثثثاطره عهثثثد قثثثديم
(همان)162 :

 -3سادگيواستفادهازاصطالحاتعاميانه:سادگي و رواني كالم ،شیوۀ مخصوص شهريار بود .با توجه به اينکه او در
عصر مشروطه و تجدّد  -كه ويژگي اصلي آن سادهنويسي بود  -زندگي ميكرد ،و از طرفي اعتقاد داشت كه شعر در وهلۀ اول
بايد تأثیرگذار باشد؛ همچنین وجود افرادی همچون اشرفالدين حسیني ،دهخدا ،جمالزاده كه پیشرو و مبلّ سادهنويسي بودند ،و
دوستي با افرادی همچون صادق هدايت كه در پي نوشتن و ترويج ادبیات عامیانه بود ،همه و همه داليلي هستند كه شهريار را
بیش از پیش به سوی سادهنويسي سوق ميداد .از جمله مختصات منحصر به فرد سبکي شهريار ،استخدام اصطالحات عامیانه در
غزل است .او اصطالحاتي همچون «بيپیر»« ،رو داشتن»« ،پدر عشق بسوزد»« ،ولو شدن»« ،با كسي آبش به يک جو نرفتن» و ...
را آنچنان رندانه و نغز به كار ميبرد ،كه هوش از سر خواننده ميربايد .در اين میان ،اشخاصي ،به وجود الفاظ عامیانه در شعر
شهريار خرده گرفته و آن را نپسنديدهاند؛ اما ظاهراً و با قید احتیاط به اين نکته توجه نداشتهاند ،كه شهريار فرزند عصر مشروطه و
تجدّد است و تأثیر اوضاع زمانه بر ادبیات همان عصر ،اجتنابناپذير مينمايد:
دور سثثثثر هلهلثثثثه و هالثثثثه شثثثثاهین اجثثثثل

مثثثا بثثثه سثثثرگیجه كبثثثوتر بپثثثرانیم كثثثه چثثثه؟

كشثثتيای را كثثه پثثي غثثرق شثثدن سثثاختهانثثد

هثثي بثثه جثثان كنثثدن از ايثثن ورطثثه بثثرانیم كثثه چثثه؟

مثثا طلسثثمي كثثه قضثثا بسثثته نثثدانیم شکسثثت

كاسثثثه و كثثثوزه سثثثر هثثثم بشثثثکانیم كثثثه چثثثه؟
(همان)33 :

-4گویابودنعناوی گالیههابرمحتوا:عنوان ابتداييترين و گوياترين قسمت هر محتواست؛ حال آنکه «فقدان عنوان شعر
در سرودههای شاعران گذش ته ،از علل و عوامل ظهور و بروز ابهام در ارائه تعبیر نزديک به مقصود سراينده به شمار ميآيد»
(مظفری .)11 :3131 ،با دقت و تفحص در فهرست مطالب ديوان تركي و فارسي شهريار ،به عناويني برميخوريم كه هر كدام
گويای محتوای مشخصي هستند .شهريار برخالف اغلب شاعران كالسیک ،برای هر كدام از اشعار خود نامي انتخاب كرده است و
در گزينش اين اسامي سعي بر اين داشته كه گويای محتوای شعر باشند .به نظر ريفاتر «شعر حاصل تبديل ماتريس ،يعني جمله
كمینه و دارای معني تحتاللفظي ،به يک بیان بلندتر ،پیچیده و دارای معنايي فراتر از معنای تحت اللفظي است» (آلن:3131 ،
 )193و اين در اغلب اشعار شهريار رعايت ميشود؛ چراكه ماتريس (موضوع) گويای هیپوگرام (محتوا) است؛ برای مثال ،برخي از
عناوين شکوايیههای شهريار عبارتاند از« :گله عاشق»« ،فغان دل»« ،ناله ناكامي»« ،گله خاموش»« ،نفرين»« ،ناكاميها»« ،وداع
جواني»« ،ياران را چه شد»« ،سیل روزگار»« ،دروغ ای دنیا»« ،ناله روح»« ،ني دمساز»« ،شتاب عمر»« ،انتحار برگشت جاهلیت»،
«جرس كاروان»« ،وای جواني» ،و… .با دقت در اين عناوين مشخص ميشود كه هر كدام بیانگر موضوع مرگ و سوگواری
هستند نه چیز ديگر.
-2قالببثّالشکوی :بیشتر شاعران در قالبي كه در آن تبحر داشتند يا در دوره زندگي آنها غالب بود ،به شکايت پرداختهانثد؛
اين در حالي است كه موضوع بثالشکوی «در هر قالب و به هر سبک كه سروده شثود ،بثدان سثبب كثه بیثانى اسثت صثادقانه و
بىتکلف ،غالباً لطیف و دلنشین است و چون سخنى است برآمده از دل ،الجرم بر دل مىنشثیند» (يارشثاطر .)601 :313 ،شثهريار
نیز چون معتقد بود كه «احساسات شاعر در غزل بسیار خالصه و چکیده است؛ احساسات مختلفي كه مثل اصوات يثک سثمفوني
در هم دويده ،از مجموع آنها يک تابلوی مبهم ولي بسیار مؤثر از حالت شاعر به خواننده عرضه ميشود .در واقع ،غثزل نمايشثگر
حالت شاعری است عاشق .شاهد شعر در غزل بسیار ظريف و خوشپوش و آدابدان است .مرغ انديشۀ ما به همه صثورتهثای
شعری سری ميزند و عشقي ميبازد ،ولي همیشه بازگشتش به سوی غزل است (كاندر آن دايره سرگشتۀ پابرجا بثود) چثون بیثان
غزل مثل موسیقي مبهم و منطبق با بسیاری از احساسات مردم است» (عظیمي ،)51 :3123 ،اغلب در اين قالب و در وهلثه بعثدی
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در قالبهای قصیده ،قطعه و نیمايي سروده است:
چون صیحه افالك و ندای وجدان /بشنو كه به زير زخمه ساز دانوب /با جامعه بشر چنین پیغامي است /:ای جنس دو پا كه
خود بخواني انسان /در اوج تمدن از عروج صنعت /در قعر توحش از سقوط اخالق /هم آدم و هم ديو و دد آدم كش /زآنسو
ملکالعرش و به تسخیر فضا /زينسو گیوتین و آلت قتاله (شهريار.)130 :3131 ،

نتيجهگيری
.4 
از جمله عوامل اقبال شعر غنايي و انواع فرعي آن اعم از تغزل ،مرثیه ،گاليه ،حبسیه و ...از طرف خوانندگان ،سخنگفتنِ اين نوع
ادبي از عواطف و احساسات مشتركي است كه شاعر به نمايندگي از نوع بشر بدان ميپردازد .از طرف ديگر ،شهريار ،شاعری
است بسیار حساس كه بارزترين مشخصه شاعریاش احساس و عاطفه مکنون در اشعارش است و اين دو عامل در كنار قدرت
تخیل ،ذوق ادبي و ويژگيهای منحصر به فردش ،باعث مقبولیت و دلنشیني هر چه بیشتر اشعار ايشان بهخصوص گونه غنايي
شده است .يکي از توفیقات شهريار ،ربودن گوی سبقت در بیان انواع گاليههاست كه از عوامل آن ميتوان به موارد زير اشاره
كرد:
 .3ماجرای عشق ناكام
 .6سرازير شدن سیل عظیمي از اتفاقات ناگوار در سنین جواني ايشان
 .1وضع سیاسي و اجتماعي شاعر
 .9شرايط نامطلوب زندگي در دوران پیری
 .5مطالعه آثار بازمانده از ادبیات گذشته در زمینه بثالشکوی
 .2و....
آنچه داليل مذكور را تقويت ميكند رقت طبع و مجال شاعری شهريار است .او نزديک به  50سال مجرد زنثدگي كثرد و
اين دوران بهترين فرصت برای تخیل و خلق آثار وی بود؛ چراكه او معتقد بود:
مرغان خیال وحشي من /تنها كه شدم برون بريزند /در باغچه شکفته شعر /با شوق و شعف به جست و خیزند /تا مثيشثنوند
صوتي از دور /برگشته چو باد ميگريزند /در خلوت حجره دماغم.
با توجه به اينکه هر كسي از ظن خود برای بثالشکوی انواعي را قايل شده ،گاليههای شهريار را نیز از جهثت موضثوع
ميتوان به نوع شخصي ،عرفاني ،فلسفي ،اجتماعي ،سیاسي تقسیم كرد .برخثي از ايثن شثکايات ،دو بثه دو (شخصثي -فلسثفي و
اجتماعي -سیاسي) چنان در تاروپود هم تنیده شدهاند كه تفکیک آنها كاری بس دشوار است .اغلب شکوايیههای اين شاعر مربوط
به گونه شخصي است.
ويژگي گاليههای شهريار را ميتوان از ابعاد مختلف بررسي كرد؛ از میان آن توصثیف ،سثادگي ،عنصثر حسثرت ،فضاسثازی،
گويا بودن عناوين مراثي بر محتوا و  ...از همه مهمترند.
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 .3زرينكوب ،عبدالحسین .)3121( .شعر بيدروغ شعر بي نقاب ،چ  ،9تهران :سازمان انتشارات جاويدان.
 .1شفیعي كدكني ،محمدرضا .)3133( .موسیقي شعر ،چ  ،1تهران :نگاه.
 .30شمیسا ،سیروس .)3131( .انواع ادبي ،چ  ،30تهران :فردوس.
 .33شهريار ،محمدحسین .)3131( .كلیات اشعار فارسي شهريار ،چ  ،91تهران :نگاه.
 .36فتاحي ،حسین .)3133( .داستان گام به گام ،تهران :صرير.
 .31فرشیدورد ،خسرو .)3151( .در گلستان خیال حاف  ،تهران :بنیاد نیکوكاری ايراني.
 .39صفا ،ذبیحاهلل .)3131( .تاريخ ادبیات ايران( ،تلخیص محمد ترابي) ،چ  ،2تهران :فردوس.
 .35عبدالباقى ،محمد فؤاد( .ق .)3129المعجمالمفهرس اللفاظالقرآنالکريم ،قاهره.
 .32عظیمي ،محمد .)3123( .از پنجرههای زندگاني( ،برگزيده غزل امروز ايران) ،تهران :آگاه.
 .31محجوب ،محمدجعفر( .بيتا) .سبک خراساني در شعر فارسي ،تهران :فردوس.
 .33مشرف ،مريم .)3136( .مرغ بهشتي (زندگي و شعر محمد حسین بهجت تبريزی) ،تهران :ثالث.
 .31مظفری ،علیرضا .)3131( .وصل خورشید (شرح شصت غزل از حاف شیرازی) ،چ  ،3تبريز :آيدين.
 .60مولوی ،جاللالدين محمد .)3113( .مثنوی1 ،جلدی( ،تصحیح نیکلسون) ،چ  ،1تهران :ققنوس.
 .63میرصادقي ،جمال .)3112( .ادبیات داستاني قصه ،داستان كوتاه ،رمان ،چ  ،6تهران :مؤسسه فرهنگي ماهور.
 .66نیکانديش ،بیوك .)3111( .در خلوت شهريار ،ج  ،1چ  ،3تبريز :پريور.
 .61قبادياني بلخي ،ابومعین ناصربن خسروبن حارث .)3125( .ديوان( ،به كوشش مجتبي مینوی و مهدی محقق) ،تهران.
 .69ناظرزاده كرماني ،فرهاد .)3121( .نمادگرايي در ادبیّات نمايشي ،ج  ،3چ  ،3تهران :برگ.
 .65هدايت ،صادق .)3151( .ترانههای خیام ،تهران.
 .62يارشاطر ،احسان .)3119( .شعر فارسى در عهد شاهرخ (نیمۀ اول قرن نهم) ،تهران.
 .61يونگ ،كارل گوستاو .)3139( .انسان و سمبلهايش( ،ترجمۀ ابوطالب صارمي) ،چ  ،3تهران :امیركبیر.
 .63شريفیان ،رشید و شريف تیموری .)3135( .بررسي فرايند نوستالژی در شعر معاصر فارسي ،كاوشنامه ،سال هفتم /شماره
.55 - 16 .36
 .61عباسپور ،هومن .)3139( .بثالشکوی ،فرهنگنامه ادب فارسي ،به سرپرستي حسن انوشه ،ج ،6تهثران :سثازمان چثا

و

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 .10مشتاق مهر ،رحمان .)3135( .جنبه انساني و جهاني شعر شهريار ،زبان و ادبیات ،نامه پارسي ،بهار  ،3135شثماره62 ،90
 .91 .13واحد ،اسداهلل و محمدعلي نوری باهری .)3110( .مقايسۀ تحلیلي مباني فکری سثبک شثکوائیههثای انثوری و خاقثاني،
فصلنامه سبکشناسي نظم و نثر فارسي( .بهار ادب) ،تابستان  ،10شماره پیاپي.335 - 33 ،36

 .)3113( . _______________________________ .16نقد و بررسي شکوائیههای سیاسي در شعر قثرن ششثم ،نشثريه دانشثکده
ادبیات دانشگاه تبريز  ،بهار ،13شماره.39 - 25 ،665
 .11ياحقي ،محمدجعفر« .)3139( .بثالشکوی» ،دانشثنامه زبثان و ادب فارسثي ،بثه سرپرسثتي اسثماعیل سثعادت ،تهثران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسي.101-101 ،

